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نموذج طلة االنتقال تين الفروع
Transferring into other branches
معلومات الطالب Student Information /
أسم الطالة /الطالثة
Student Name

رقم الطالب الجامعً :
Student ID
البرنامج الملتحق به الطالب  /الطالبة
Student Major
 / Genderالجنس

أسم األب
Father Name

 / Maleذكر
/ Femaleأنثى

أسم الجد
Grandfather Name

الجنسٌة
Nationality

أسم العائلة
Family Name

نسبة الثانوٌة
Accumulative
Average

بلد إصدار الشهادة

سنة التخرج
Graduated Year
أخر فصل دراسً سجل  /سجلت به

الفصل الدراسً المراد اإلنتقال الٌه

The last registered
semester
/ Academic Yearالعام الجامعً

The semester of changing
major
/ Academic Yearالعام الجامعً

الفرع الحالًCurrent Branch /

الفرع المراد االنتقال الٌه/
Preferred Branch
التارٌخ Date /

Country issuing certificate

عدد الساعات التً انهاها الطالب
بنجاح
Completed credit hours
دواعً االنتقال
Reasons for changing
branch

 / Studentتوقٌع الطالب
Signature

لإلستخدام الرسمي Official uses /
تم التأكد من صحة البٌانات وتمت تسوٌة األمور المالٌة وااللتزامات األخرى المتعلقة بالطلب .مرفق اإلٌصال المالً .
;Accuracy data provided &closing the financial issues
Approved
Not Approved.

التاريخ :

توقٌع مسؤول القبول والتسجٌل :
قرار لجنة انتقال الطلبة فً الفرع :

موافق

غٌر موافق

/ /

م

التوقٌع
/Signature

نسخه الى مدٌر القبول والتسجٌل /المقر الرئٌسً
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تعليمات
: وعلى الطالب مراعاة شروط اإلنتقال التالية. يجب تعبئة كافة عناصر هذا النموذج من قبل الطالب نفسه
(وفً حالة عدم استٌفاء هذا الشرط فعلى الطالب ان ٌلغً قٌدة.  أن ٌكون الطالب قد درس ماالٌقل عن فصل دراسً واحد فً الفرع-1
.) وٌتقدم بطلب قبول جدٌد الى الفرع الذي ٌرغب االنتقال الٌه وفً المواعٌد المحددة,
.  أن تتم عملٌة االنتقال مع بداٌة الفصل الجامعً الذي ٌلً تقدٌم طلب االنتقال الى بلد الفرع الجدٌد-2
.  أن ٌواصل الطالب الدراسةفً نفس البرنامج أو التخصص الذي كان ٌدرسه فً الفرع السابق-3

Instructions
All the fields must be filled by the student himself/herself, taking in consideration the following;
1-In case the student has not finished at least one semester before applying for the transfer. In case the
students has not finished one semester, the student has to cancel his registration in the current branch
and register in the desired branch.
2- The transfer into another branch process will be completed at the beginning of the semester that
follows the semester applied in.
3-In case the application is approved the student won’t be long neither to the previous branch nor the
previous major any longer .
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